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املدارس تحتفي �ئوية التعليم

"مراسلو مدارس" 
يف حلبة البحرين الدولية  
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مدارسمدارس

فعاليات عىل مدار العام الستذكار الجهود واإلنجازات التعليمية

مدارس البحرين تحتفي مبئوية التعليم

العام  خالل  البحرين  مملكة  مدار�س  حتتفل 

2019م مبنا�سبة مرور 100 عام على التعليم 
العام  بداأ يف  الذي  البحرين  النظامي يف مملكة 

الوطنية  املنا�سبة  هذه  تعد  حيث  1919م، 
الكبرية اجنازًا تعليميًا  م�سرفًا يوؤكد على الريادة 

التعليمية للمملكة وا�ستذكارًا للجهود الكبرية التي 

مبختلف  التعليم  لتطوير  عام  املائة  خالل  ٌبذلت 

يف  والطالبات  الطالب  �سارك  حيث  مراحله. 

احتفال وزارة الرتبية والتعليم الذي اأقيم لتد�سني 

كما  الوطني.  امليثاق  ب�سرح  التعليم  مئوية  �سعار 

غازي  مدر�سة  يف  املجتمع  خدمة  طالبات  نظمت 

الق�سيبي الثانوية للبنات معر�س “ مائة عام من 

املعر�س  وا�ستمل  التعليم.  النور” مبنا�سبة مئوية 

التعليم  م�سرية  ت�ستعر�س  متنوعة  اأركان  على 

الهداية  ملدر�سة  التاأ�سي�س  من  بدءا  البحرين  يف 

اخلليفية.

بالتعاون  املر�سدات  فرقة  طالبات  نفذت  كما 

االبتدائية  الديه  مدر�سة  يف  الزراعة  جلنة  مع 

 “ بحرين  يا  اأحبك   “ ن�ساط  للبنات  االإعدادية 

املدر�سة  اأن�سطة  �سمن  والتعاون  التعاي�س  لتعزيز 

واحتفاًء  االإن�سان  وحقوق  للمواطنة  املعززة 

مبنا�سبة مرور 100 عام على التعليم النظامي، 

من خالل ت�سكيل خريطة مملكة البحرين بالورود 

احلمراء والبي�ساء عند مدخل املدر�سة. 

فقد  للبنات  الثانوية  اال�ستقالل  مدر�سة  عن  اأما 

لوحات  عمل  يف  املوهوبات  الطالبات  �ساركت 

عربت فيها عن مئوية التعليم ، وا�ستمل املعر�س 

يتجدد(  على حمطات  ) قدمي م�سرق وحا�سر  

تاريخية للتعليم.

اإطالق  مع  بالتزامن  تاأتي  املدار�س  احتفاالت  اإن 

الر�سمي  ال�سعار  موؤخرًا  والتعليم  الرتبية  وزارة 

التعليم  بدء  على  عام  مائة  مبرور  الحتفاالتها 

احتفال  يف  وذلك  البحرين  مملكة  يف  النظامي 

كبري اأقيم ب�سرح ميثاق العمل الوطني. 
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ت�سعى االأ�ستاذة تفيدة م�سطفى معلمة 

االبتدائية  الديه  مدر�سة  يف  الزراعة 

االإعدادية للبنات اىل تعزيز امل�ساحات 

خالل  من  املدر�سة  يف  اخل�سراء 

العديد  زراعة  يف  الطالبات  اإ�سراك 

ما  وغالبًا  الورقية.  اخل�سروات  من 

تقوم االأ�ستاذة تفيدة بتعليم الطالبات 

اأ�سا�سيات الزراعة من خالل التطبيق 

يف  الطالبات  جنحت  حيث  العملي، 

و�سجرة  الربي  الزعرت  نبات  زراعة 

الر�ساد. 

زهرة  االأ�ستاذة  تهتم  جانبها  من 

مدر�سة  يف  الزراعة  معلمة  عبدالنبي 

بتو�سيع  للبنات  االإعدادية  يرثب 

امل�ساحات اخل�سراء يف املدر�سة وتنويع 

�سمن  وذلك  الزراعية،  املحا�سيل 

للبيئة  ال�سديقة  املدار�س  م�سروع 

وللحد من اآثار الب�سمة الكربونية. 

حديقتي كلها حياة

عبدالرحمن  لولوة  الطالبة  حتدثت 

للبنات  الثانوية  احلد  مدر�سة  من 

كلها  "حديقتي  املدر�سة  حديقة  عن 

مع  تزينها  يف  �ساركت  والتي  حياة" 

زميالتها واأطلقن عليها هذا امل�سمى. 

الطالبات  قدرة  والالفت يف احلديقة 

حيث  ظريف،  ب�سكل  تزيينها  على 

الدهان  كعلب  املخلفات  ا�ستخدمن 

حبات  �سكل  على  مقاعد  ت�سميم  يف 

لولوة:  الطالبة  تقول  امل�سروم. 

جذوع  ا�ستخدمنا  احلديقة،  "لتجميل 
من  �سنويًا  تقليمها  يتم  التي  االأ�سجار 

اأجل ت�سميم جل�سة عربية. "

م�شاركة اأولياء الأمور 

حر�ست مدر�سة بدر الكربى االبتدائية 

االأمور  اأولياء  م�ساركة  على  للبنني 

وذلك  املدر�سة،  ت�سجري  يف  اأبناءهم 

يف فعالية " اغر�س �سجرة تنُم حياة" 

يف  الفعاليات  من  النوع  هذا  وي�ساهم 

يف  الت�سجري  بدور  الطالب  تعريف 

حماية البيئة. 

تطبيقات عملية ملادة الزراعة ساهمت يف تجميل البيئة املدرسية 
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مدارس

حلبة البحرين الدولية 
يف جولة ترويجية 
مبدارس اململكة 

ا�ستعدادات  هام�س  على  واالثارة  الفرح  اأجواء  اأن  يبدو 

– �سباق  االأكرب  احلدث  ال�ست�سافة  الدولية  البحرين  حلبة 

الكربى لطريان اخلليج،  البحرين  واحد- جائزة  الفورموال 

ا�ستقبلت   حيث  املدار�س،  و�ساحات  اأروقة  اىل  انتقلت  قد 

اثناء  والطالبات   الطلبة  اأبناءنا  الدولية  البحرين  حلبة 

ال�سباحي بحفاوة.  الطابور 

 وتعلم الطالب الدور احليوي الذي تقوم به حلبة البحرين 

 28 الدولية يف احت�سان هذا ال�سباق العاملي يف الفرتة من 

خمتلف  من  ال�سياح  وا�ستقطاب  اجلاري،  مار�س   31 حتى 

ب�سكل كبري يف تعزيز مكانة  الذي �ساهم  االأمر  العامل،  دول 

مملكة البحرين بني دول العامل. 

و�سّرحت االأ�ستاذة �سارة الها�سمي م�سوؤول االإعالم الوطني 

نحن  الرتويجية:”  احلملة  لهذه  االإعالمي  واملن�سق  للحلبة 

وتعريف  امليدانية،  الزيارات  هذه  يف  بامل�ساركة  �سعداء 

البحرين  حلبة  به  تقوم  الذي  املهم  بالدور  الطلبة  اأبنائنا 

الدولية، يف احت�سان احلدث االأكرث اثارة يف العام وهو �سباق 

الكربى لطريان اخلليج.  البحرين  واحد- جائزة  الفورموال 

)�سبيدي(،  الكارتونية  ال�سخ�سية  على  الطلبة  تعرف  لقد 

بناء  ال�سباق وعنا�سر  اأبرز حمطات  والذي قدم �سرحًا عن 

الفورموال.” �سيارات 

اإطار  ويف  الدولية  البحرين  حلبة  اإن  الها�سمي:”  واأ�سافت 

الطلبة  الأبنائنا  خا�سة  عرو�سًا  تقدم  املجتمعية،  ال�سراكة 

�سباق  دخول  تذاكر  على  اخلا�سة  االحتياجات  وذوي 

.50% الفورموال واحد، وبخ�سومات ح�سرية ت�سل لغاية 
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)ترفيه بال حدود(

يف قرية الفورمال 1

مناف�سات  هام�س  على  الطلبة  اأبناوؤنا  ينتظر 

امل�ساندة  ال�سباقات  من  العديد  ال�سباق 

قرية  �ستمتلئ  حيث  الرتفيهية.  والفعاليات 

الفورموال واحد الرتفيهية الواقعة خلف املدرج  

التي  املتجولة  الفرق  من  العديد  الرئي�سي 

العرو�س  باأجمل  اجلماهري  وتبهر  �ستتجول 

دول  خمتلف  من  القادمة  واملنوعة  امل�سلية 

العامل. 

اأ�سوله  ترجع  الذي  الفنان  املهرج  دانز  ذا 

كوميدي  مهرج  واإيطاليا،  واالأرجنتني  الإ�سبانيا 

املهرجون  القامة  طوال  باحليوية.  مفعم 

مهاراتهم  ي�ستعر�سون  اأملانيا  من  القادمون 

احلجم  وكبرية  امللونة  مبالب�سهم  ال�سريك  يف 

املف�سلة  الرتفيهية  الفرق  من  جعلتهم  التي 

اىل  االأو�سط.  وال�سرق  اأوروبا  اأنحاء  جميع  يف 

جانب فرقة رينبو والتي تقدم عرو�سًا متميزة 

براقة  باأزياء  م�سحوبة   2003 العام  منذ 

وملونة. وم�ساركة الفرقة الف�سائية التي تتميز 

اأع�ساوؤها  يرتدي  حيث  كليًا  الغريبة  بعرو�سها 

روؤو�س  اأربعة  ولديهم  ومميزة  غريبة  اأزياء 

ال�سريك  عرو�س  اإىل  باالإ�سافة  اأرجل.  واأربعة 

امللون ) �سريك برادا(  وغريها من الفعاليات 

والعرو�س التي �سوف تكون روؤيتها جتربة فريدة 

من نوعها. 
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مدارس

الطالب..  حسني علي عيسى

مدرسة اجلابرية الثانوية الصناعية للبنني

 سباق الفورموال ١ تحدٍّ كبير ومملكتنا الغالية على الموعد دائماً
فلنساهم جميعاً في رفع اسم مملكتنا عاليا

�شمن احلملة الرتويجية التي اأطلقتها حلبة البحرين الدولية  لطلبة املدار�س يف 

مملكة البحرين، قدمت الأ�شتاذة فاطمة اآل عبدالعزيز من وزارة الرتبية والتعليم 

ق�شة ق�شرية للطلبة عن ال�شخ�شية الكارتونية » �شبيدي« و�شباق الفورمول واحد.
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مملكة
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القصة مستوحاة من مشروع محلول شجرة النيم املبتكر من ِقبل طالبات مدرسة النور الثانوية للبنات18
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احلائطية   “ اأبواب   “ جملة  للبنات  الثانوية  خولة  مدر�سة  د�سنت 

والتي ت�ساهم يف تعزيز مواهب الطالبات االأدبية. وحتتوي املجلة على 

ع�سرة  اأبواب متنوعة اأبرزها ال�سعر، واخلواطر واحلكم واملقال. حيث 

حتر�س الطالبات من فريق التحرير  على اإثراء املجلة باملواد  االأدبية 

ب�سكل دوري. ويت�سنى لكل طالبة قراءة حمتوى املجلة احلائطية اأو اأي 

كتاب تربوي  مع كوب من القهوة �سمن م�سروع قهوتي ملهمتي. 

تدشني مجلة “ أبواب “ الحائطية

توظف االأ�ستاذة كوثر جعفر معلمة �سعوبات التعلم مبدر�سة القاد�سية االبتدائية 

للبنات ا�سرتاتيجيات تعليم متنوعة منها املعلم ال�سغري وذلك الإك�ساب الطالبات 

الثقة بالنف�س، وقد قامت بتحويل ال�سف الدرا�سي اإىل ق�سر لالأمريات، حيث 

يطلق على كل طالبة  لقب االأمرية بعد اجتيازها للكفايات االأ�سا�سية. وت�ستعني 

املعلمة اأي�سا بجداريات املدر�سة كجدارية “ مراآتي ال�سلوكية” يف التعلم. 

قرص األمريات بابتدائية القادسية 

حطني  مدر�سة  تنفذه  ريادي  م�سروع 

على  اخلام�س  للعام  للبنني  االبتدائية 

خديجة  االأ�ستاذة  وباإ�سراف  التوايل، 

باملدر�سة.  االإدارية  امل�سرفة  علي  ح�سن 

االأكادميي  االإجناز  حت�سني  يف  وي�ساهم 

والتطور ال�سخ�سي للطالب. وقد جنحت 

جميع  يف  االإتقان  ن�سب  رفع  يف  املدر�سة 

على  الطلبة  وت�سجيع  الدرا�سية  املواد 

حيث  بينهم.  االإيجابي  وال�سلوك  القيم 

يتناف�س الطلبة يف حت�سيل اأكرب عدد من 

النقاط وذلك للفوز باجلوائز التقديرية. 

مرشوع حصادي مسؤوليتي يف ابتدائية حطني



20

تعد االأورك�سرتا الطالبية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم االأوىل من نوعها يف املنطقة. وقد �سعت منذ انطالقتها 

احلكومية  املدار�س  يف  واملعلمني  للطالب  والغنائية  املو�سيقية  املواهب  احت�سان  اإىل  2012م،  العام  خالل 

واخلا�سة. وقد حظي اأع�ساء االأورك�سرتا ب�سرف امل�ساركة يف الكثري من االحتفاالت الوطنية يف داخل وخارج 

اململكة. وت�سم االأورك�سرتا ما يقارب 200 طالب وطالبة من خمتلف املراحل الدرا�سية، وي�سرف على تدريبهم 

نخبة من املعلمني يف جمال املو�سيقى.

تضم 200 طالب وطالبة
األوركسرتا الطالبية.. حاضنة املواهب املوسيقية والغنائية 

الطالبة نهى عبداهلل 

االإعدادية  عي�سى  مدينة  مدر�سة  من  الطالبية  االأورك�سرتا  يف  متميز  ع�سو 

النفخ  االآت  من  تعترب  والتي  الفلوت  اآلة  يف  فذة  موهبة  و�ساحبة  للبنات، 

النحا�سية. تعلمت العزف مب�ساعدة االأ�ستاذة نرفانا راأفت وهي �سعيدة بكونها 

جزءًا من االأورك�سرتا الطالبية. 

الطالب يو�شف اأحمد فا�شل

املو�سيقار  كمقطوعات  الهورن  اآلة  على  العاملية  املو�سيقية  املقطوعات  يعزف   

بتهوفن، ويكاد ال ينف�سل عن هذه االآلة، فهو دائم التدّرب عليها يف املدر�سة. 

وقع  اأن  ومنذ  كثريًا،  ا�ستوقفني  الغريب   الهورن  الة  �سكل  يو�سف:" اإن  يقول 

نظري عليها للمرة االأوىل عقت العزم على تعلمها بحرفية." وقد اأ�سرف على 

تدريبه معلم املو�سيقى االأ�ستاذ عمرو �سمري 

الطالبة فاطمة مراد

يف  اآخر  ع�سو  للبنات  االبتدائية  امل�ستقبل  مدر�سة  من   

الهارب،  اآلة  على  بالعزف  كبري  ب�سكل  متعلقة  االأورك�سرتا، 

فخورة  واأ�سدقائها.  اأهلها  من  الت�سجيع  تالقى  ما  ودائما 

يف  دورها  وعن  الطالبية.  االأورك�سرتا  �سمن  بكونها 

معلمتي  مع  العزف  على  يوميًا  اأتدرب  تقول:"  االأورك�سرتا 

االأ�ستاذة �سيلفيا �سعد، وبالرغم من اجتهادي يف الدرا�سة اال 

اأنني �سعيدة مب�ساركتي يف االأورك�سرتا، فاملو�سيقى فن جميل 

يرتقي باالإن�سان، وال يتعار�س مع التح�سيل العلمي".



21

�سنتهم  يف  ال�سناعية  الثانوية  جدحف�س  مدر�سة  طالب  يتدرب 

االأوىل على كيفية اللحام بالغاز ويتعلمون قواعد ال�سحة وال�سالمة 

املطور  النظام  ذلك �سمن  وياأتي  االأجهزة.  تلك  مع  التعامل  عند 

باملهارات  الطلبة  تزويد  يف  جنح  والذي  واملهني  الفني  للتعليم 

املطلوبة ملواكبة احتياجات �سوق العمل. 

يقني الزهراء �سعيد طالبة من مدر�سة مدينة حمد االإعدادية للبنات، 

موهوبة يف الر�سم ولديها الكثري من االأن�سطة يف املدر�سة بالرغم من 

اإعاقتها ال�سمعية، فهي من �سعاف ال�سمع. ق�سة كفاح عا�ستها يقني 

مع والدتها، حيث اكت�سفت اإعاقتها وهي يف �سهرها الثامن، وخ�سعت 

لزراعة القوقعة. وت�سارك يقني مع معلمتها االأ�ستاذة اأحالم ال�سويخ 

يف تقدمي ور�س توعوية حول االإعاقة ال�سمعية وزراعة القوقعة. 

طالب ثانوية جدحفص
ورشة “ فن الديكوباج”يتعلمون أساسيات اللحام

 ضمن مرشوع “شاركني إبداعي” 

يقني الزهراء تتحدى اإلعاقة

تنفذ مدر�سة االأندل�س االبتدائية للبنات م�سروع دمج االألعاب الرقمية يف املواقف 

ال�سيد  االأ�ستاذة فاطمة  بقيادة  الرقمي  التعليمي  التعليمية وفق معايري املحتوى 

املدر�سة  طالبات  من  اإقبااًل  تالقي  والتي  االإلكرتونية،  املدونة  با�ستخدام  وذلك 

والطلبة من بقية املدار�س، حيث يت�سنى للطلبة تعلم وحفظ جدول ال�سرب من 

خالل االألعاب التعليمية. 

مدونة “ جدول الرضب” 

نظمت طالبات مدر�سة زينب االإعدادية للبنات ور�سة الديكوباج خالل الف�سحة 

املدر�سية �سمن م�سروع “�ساركني اإبداعي”، حيث �ساركت الطالبات املوهوبات 

يف فن الديكوباج يف تعليم زميالتهن كيفية تنفيذ االأعمال اليدوية. 
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مدارس

�ساهم االأ�ستاذ علي عبداهلل من مدر�سة جابر بن حيان االبتدائية للبنني يف 

تنمية حب القراءة لدى طالبه، حيث اأن�ساأ موقعًا اإلكرتونيًا يقدم ق�س�سًا 

م�سورة ومقروءة وم�سموعة ب�سوته و�سوت الطالب. كما يقدم اختبارات 

اإلكرتونية لقيا�س مدى ا�ستيعابهم للق�س�س. 

األستاذ عيل عبد الله
يصمم موقعاً للقصص املصورة

القاد�سية  مبدر�سة  دائمة  مدر�سية  جلنة  “ هي  كالعاملات  “ اأعمل  جلنة 

العلوم  معلمة  عبداهلل  جمعة  رحمة  االأ�ستاذة  باإ�سراف  للبنات،  االبتدائية 

الطالبات،  لدى  االإبداعية  القدرات  تنمية  اإىل  اللجنة  تهدف  باملدر�سة. 

وتدريب الطالبات على اإجراء التجارب العلمية امل�سلية، وكذلك تزويدهن  

بخربة علمية مبا�سرة ت�ساهم يف تعزيز مفاهيم الدرو�س. 

لجنة “ طالبات عاملات”
يف ابتدائية القادسية 

السالم الوطني  بلغة اإلشارة 

قامت مدر�سة جدحف�س الثانوية 

دمج  تعزيز  اإطار  ويف  للبنات 

املجتمع  يف  االإعاقة  ذوي  الطلبة 

لغة  اإىل  الوطني  ال�سالم  برتجمة 

من  فريدة  خطوة  يف  االإ�سارة 

املدار�س.  م�ستوى  على  نوعها 

فاطمة  الطالبة  اأ�سرفت  حيث 

الوطني  ال�سالم  اإن�ساد  يف  فالح 

بلغة االإ�سارة. 

الطالبه زاهدة مجيد العصفور

مدرسة النور الثانوية للبنات

الطاقات  يبلور  رياضي  ريادي  حدث 
الغاليه  مملكتنا  تستضيفه  الشبابية 

فتبرز روح التحدي العالمية.
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العزمية  لذوي  البحريني  االحتاد  �سالة  على  اأقيم 

 2019 للروبوت  البحرين  مهرجان  ختام  حفل 

الذي نظمته وزارة الرتبية والتعليم على مدار يومي 

طلبة  من  كبري  عدد  فيه  و�سارك  مار�س،  و10   9
وطالبات املدار�س احلكومية واخلا�سة.

باملركز  النعمان  بنت  اميمة  مدر�سة  فريق  فاز  وقد 

 ، ذكي  ت�سميم  ذو  بروبوت  مب�ساركتهم  االأول 

يف  امل�ساركة  ا�سرتاطات  �سمن  معينة  مبهام  يقوم 

امل�سابقة. اجلهاز الذي اطلقت عليه الطالبات ا�سم  

عن  التحكم  طريق  عن  ي�ستطيع  اميمة"  روبوت   "
الكرة  ودحرجة  ق�سرية،  مل�سافات  بالتحرك  بعد 

وقذفها جلهات خمتلفة. وحول هذا االإجناز حتدثت 

قائدات  علي    وابتهال  يو�سف  فاطمة  االأ�ستاذة  لنا 

من  الكثري  اأ�ساف  الروبوتات  الفريق:"ت�سميم 

امل�سكالت  حل  منها  للطالبات،  واملهارات  املعارف 

ت�سارك  حيث  الوقت،  واإدارة  االإبداعي  والتفكري 

الطالبات يف تقدمي احللول مل�سكلة معينة من خالل 

ت�سميم الروبوت."

وفاز فريق مدر�سة ام امين االبتدائية للبنات باملركز 

االأول عن فئة الليغو، و�سممت الطالبات اآ�سلي حممد 

قائدة  مب�ساعدة  عبدالفتاح  ومي�سم  حافظ،  واأالء 

الفريق االأ�ستاذة �سارة فريد العو�سي. ويقوم اجلهاز 

امل�ستقبل،  الذكية يف  املدن  مهام حمددة يف  بتنفيذ 

بنقل  تقوم  �سائق  بدون  مدر�سية  حافلة  يف  تتمثل 

الطلبة من منازلهم اىل املدر�سة. "

اما عن مدر�سة ال�سيخ حممد بن عي�سى االبتدائية 

امل�سابقة  الثاين يف  املركز  للبنني فقد ح�سلت على 

ثالث  من  املكون  الفريق  وجنح  الليغو.  فئة  عن 

طالب وهم " حممد عوي�س واحمد العبا�سي ونا�سر 

قطع  من  متحرك  ربوت  ت�سميم  " من  عبدالقادر 

الليغو التعليمية، حيث يقوم الروبوت مبجموعة من 

املهام، من خال نقل قطع الليغو االأخرى اىل نقاط 

 " بـ  اجلهاز  هذا  على  الفريق  اطلق  وقد  معينة. 

ال�سبح". ويقول االأ�ستاذ حممد حلمي قائد الفريق 

االبتكار  على  ال�سغرية  القطع  هذه  ت�ساعد   "
واالبداع، فمن خاللها يقوم الطلبة برتكيب القطع 

مع بع�سها يف حماولة لت�سميم جهاز ذكي ي�ساهم 

ت�سميم  عند  الطلبة  تعلم  لقد  امل�سكالت،  حل  يف 

التي  للتحديات  منا�سبة  حلول  اإيجاد  اجلهاز  

لتعلم  قيا�سية  ب�سرعة  الت�سميم  اثناء  تواجههم 

طرق اإدارة الوقت.  

ابتكارات مذهلة لطلبة املدارس يف مهرجان البحرين للروبوت
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